
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด

คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ  หองประชุมชัยมงคลชั้น ๒ ท่ีวาการอําเภอหนองพอก

*****************************
ผูเขาประชุม

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ลายมือช่ือ หมายเหตุ
๑ นายคณพศ  นิธิธนาพล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง คณพศ  นิธิธนาพล
๒ พ.ต.อ.ไวยยวุฒิ  รัตนวิโรจน ผกก.สภ.หนองพอก ไวยยวุฒิ  รัตนวิโรจน
๓ นายหงษ  ยศบุญ นายก อบต.ภูเขาทอง หงษ ยศบุญ
๔ นายชุมชัย  ศิริกุล เกษตรอําเภอ ชุมชัย  ศิริกุล
๕ วาที่ ร.ท.อนนท  วินทปตร จนท.สัตวบาล (ปศุสัตวอําเภอหนองพอก) อนนท  วินทปตร
๖ พ.จ.ท.ภมร  วงศชา ผจก.ธกส.หนองพอก ภมร  วงศชา
๗ นายวาส  เก้ือหนองขุน นายก อบต.หนองขุนใหญ วาส เก้ือหนองขุน
๘ นายสาคร  โยชนเมืองไพร นายก อบต.ผาน้ํายอย สาคร  โยชนเมืองไพร
๙ นายธนาธิป  โครตประทุม ปลัด ทต.หนองพอก ธนาธิป  โครตประทุม
๑๐ พ.ต.สฤษดิ์  สุหงษา หน.ชป.ผาน้ํายอย สฤษดิ์  สุหงษา
๑๑ นายทูล  ศรีจันทร รองนายก อบต.หนองพอก ทูล  ศรีจันทร
๑๒ นางเพ็ญนภา  ไชยวงษวัฒน รองปลัด อบต.บึงงาม เพ็ญนภา  ไชยวงษวัฒน
๑๓ นางสาวเสารวรี  วะลัยใจ รองปลัด อบต.กกโพธ์ิ เสารวรี  วะลัยใจ
๑๔ นายวิรพล  เยาวะพันธ พัฒนาการอําเภอ วิรพล  เยาวะพันธ
๑๕ นายรัชพล  ไกยสินธุ ปลัด ทต.ทาสีดา รัชพล  ไกยสินธุ
๑๖ นายจําลอง  กออําไพ การไฟฟาฯหนองพอก จําลอง  กออําไพ
๑๗ นางวาสนา ตาราศี ทองถ่ินอําเภอ วาสนา  ตาราษี
๑๘ นายประสิทธ์ิ  พลศรีเมือง นายก อบต.บึงงาม ประสิทธ์ิ พลศรีเมือง
๑๙ นายศราวุธ  คามวัลย รอง ผอ.ร.ร.น.พ. ศราวุธ  คามวัลย
๒๐ นางสาวจันทรธิมา จันทรดี รอง ปลัด อบต.หนองขุนใหญ จันทรธิมา  จันทรดี
๒๑ นางศุภิสรา  คันธาวัฒน ปลัด อบต.ผาน้ํายอย ศุภิสรา  คันธาวัฒน
๒๒ นายมงคล  บุตรษา นวก.พช.ชํานาญการ มงคล  บุตรษา
๒๓ จ.อ.ทองคูณ  สาระกุล หัวหนาสํานักปลัด ทองคูณ  สาระกุล
๒๔ ด.ต.ไพบูลย สุทธิประภา นายก ทต.หนองพอก ไพบูลย  สุทธิประภา



๒๕ วาที่ ร.ต.สุรชัย  วงศคําจันทร นิติกร  อบต.ภูเขาทอง สุรชัย  วงศคําจันทร
๒๖ นางสาวศิริพร  กุลนาม ปลัดอําเภอ ศิริพร  กุลนาม
๒๗ นางสาวปรารถนา  ทองโรจน เจาหนาที่ปกครอง ปรารถนา  ทองโรจน

นายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอําเภอ
หนองพอก  ประธานในท่ีประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี
วาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธาน ๑.๑ การยายขาราชการใหไปดํารงตําแหนงใหม

ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๕๘ ยายนายสมชาย  สิงหกุล  ตําแหนงนายอําเภอหนองพอก ใหไปดํารงตําแหนงนายอําเภอ
บอไร  จังหวัดตราด คําสั่งมีผลต้ังแตวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

๑.๒ แนะนําขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
นายมงคล บุตรสา  ตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
พ.ต.อ.ไวยยวุฒิ  รัตนวิโรจน   ผกก.สภ.หนองพอก
๑.๓การจัดงานประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ และงานปใหม ประจําป ๒๕๕๘
ตามที่อําเภอหนองพอก ไดกําหนดจัดงานประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย

พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ และงานปใหม ประจําป ๒๕๕๘ ระหวางวันศุกร
ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ รวม ๕ วัน ณ บริเวณที่วาการอําเภอหนอง
พอกและบริเวณขางเคียง โดยมีพิธีบวงสรวงเพื่อความเปนสิริมงคลในวันอาทิตยในวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. การจัดงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอขอบคุณทุกภาคสวนที่ให
ความรวมมือเปนอยางดี

๑.๔ การรับบริจาคโลหิต
เหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ด กําหนดออกหนวยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อําเภอหนองพอก

ในวันที่ ๑1 กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐น. ณ หอประชุมอําเภอหนองพอก จึงขอความรวมมือ
กํานัน  ผูใหญบาน   สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นประชาสัมพันธใหบุคลากรใน
สังกัดรวมบริจาคโลหิตสงรายชื่อผูบริจาคใหอําเภอภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

๑.๕ อําเภอ..ย้ิมเคลื่อนท่ี (Amphoeyim  Mobile Service)
อําเภอหนองพอก กําหนดออกหนวยใหบริการอําเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ประจําเดือนกุมภาพันธ

๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕8 เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดบุปผาราม หมูที่ ๗ บานหนองบัว ตําบล
กกโพธิ์



๑.๖ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความเปนธรรม
อําเภอหนองพอก  จัดทําโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความเปนธรรมจะ

ดําเนินการอบรมในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐น. ณ หอประชุมอําเภอหนองพอก เปาหมายผู
เขารับการอบรมกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน รวมหมูบานละ ๒ คน รวม ๒๔๐ คน และเจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ๑๐ แหงๆ ละ ๒ คน รวม ๒๐ คน  รวมผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น ๒๖๐
คน ( การแตงกาย: ชุดสุภาพ)

๑.๗ การแกไขปญหาหน้ีนอกระบบ
ดวยในปจจุบัน ปญหาหน้ีสินภาคประชาชน  โดยเฉพาะหน้ีนอกระบบยังคงเปนปญหา

เร้ืองรังและเปนปญหาที่สําคัญสําหรับผูมีรายไดนอยและยากจน  ซึ่งเปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

เพื่อเปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนจากปญหาหน้ีนอกระบบ   หากพบวามีราษฎรในพื้นที่มีหน้ีนอกระบบ  คณะกรรมการหมูบาน
สามารถประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบานตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบาน  พ.ศ.๒๕๓๐ ขอ ๔ ซึ่งกําหนดให
คณะกรรมการหมูบานสามารถทําการประนีประนอมขอพิพาทในทางแพงไดทุกคดี โดยมิไดระบุทุนทรัพย
ทางแพงไว   หรือหากมีผูที่ไดรับความเดือดรอนจากการเปนหน้ีนอกระบบประสงคจะใหศูนยดํารงธรรม
อําเภอชวยเหลือ ใหมาติดตอขอแบบขึ้นทะเบียนหน้ีนอกระบบที่ศูนยดํารงธรรมอําเภอหนองพอก  โทร
๐๔๓ ๕๗๙ ๐๗๑ หรือ E- MAIL: nongphok007@gmail.com

๑.๘ กําหนดการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดรอยเอ็ด  ประจําป ๒๕๕๘

จังหวัดรอยเอ็ดไดกําหนดจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดรอยเอ็ดประจําป ๒๕๕๘ขึ้น
ในวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยในวันที่ ๖ มีนาคม จะมีการประกวด ธงผะเหวด พิธีอันเชิญพระอุปคุต
มีการสวดเจริญพระพุทธมนต เทศนมาลัยหมื่น มาลัยแสน สวดมนตสืบชะตาเมือง  ในวันที่ ๗ มีนาคม  จะ
เปนพิธีเปดงาน  มีการแหขบวนพระเวสสันดร ชาดก เขาเมือง ๑๕ ขบวน ในชวงเย็นจะมีงานเลี้ยงพาแลงการ
แสดงประกอบแสง เสียง  ในวันที่ ๘ มีนาคม จะมีพิธีแหขาวพันกอน ตักบาตรพระสงฆ ๑๐๑ รูป และมีกัณฐ
จอบ กัณฐหลอน

สวนในการประกวดธงผะเหวดในปน้ี จังหวัดไดกําหนดใหสงเขาประกวดไดอําเภอละ ๒
ทีม โดยใหอําเภอพิจารณาคัดเลือกสงตัวแทนเขาประกวด โดยเปนธงเอกลักษณ ๑ ผืน และธงความคิด
สรางสรรค ๑ ผืน สวนรายละเอียดใหสอบถามไดที่งานสํานักงานอําเภอ

mailto:nongphok007@gmail.com


๑.๙ กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘

อําเภอกําหนดประชุมหัวหนาสวนราชการฯ คร้ังที่ 3/๒๕๕8 ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕8 เวลา
๑๕.๐๐น. ณ หองประชุมชัยมงคล ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอหนองพอก การแตงกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากี /
ตามสังกัด
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมชัยมงคล ชั้น ๒ ที่วาการอําเภอ
หนองพอก (ดาวนโหลดเอกสารที่ http://nongphok.siam2web.com หัวขอหนังสือราชการ หากจะแกไข/
เพิ่มเติม  ใหแจงงานสํานักงานอําเภอ โทร๐-๔๓๕๗-๙๐๗๑ )
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองจากหนวยงาน/สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เสนอใหท่ีประชุมทราบ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองพอก

- การดําเนินโครงการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
เปนผลสืบเน่ืองมาจากการสํารวจ จปฐ.จะมีหัวขอที่ ๒๓ ที่สอบถามเกี่ยวกับรายได

ของแตละครัวเรือน ไดกําหนดไววา ถามีรายไดเฉลี่ยตํ่ากวา ๓๐,๐๐๐ บาทตอคนตอปถือเปน
ครัวเรือนยากจน สําหรับอําเภอหนองพอกในป ๒๕๕๗ ไดสํารวจ จปฐ. ๑๒๐ หมูบาน โดยมากมี
ครอบครัวที่มีรายไดตํ่ากวา ๓๐,๐๐๐ บาท ตอคนตอปจํานวน ๖๐ ครัวเรือน จาก ๔๐ หมูบานโดยวิธี
แกจะมีอยู ๔ ขั้นตอน ดังน้ี

๑.ชี้เปาชีวิตครัวเรือน
๒.จัดทําเข็มทิศหรือแผนชีวิต
๓.ใชหลัก ๔ ท.คือ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากรในบาน  ทางออก

- การดําเนินงานตามโครงการตลาดนัดชุมชน
โครงการ ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได อําเภอหนองพอกเรามีตลาดนัดทุกหมูบานแลว

ที่ประชุม รับทราบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองพอก

- รายงานสถานการณโรคอําเภอหนองพอก
ในเดือน มกราคม – เดือน กุมภาพันธ ไมมีโรคระบาด
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ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่สนับสนุนซื้อเสื้อสีชมพูเพื่อสมทบทุนมูลนิธิผูพิการและเด็กดอย
โอกาสอําเภอหนองพอก เน่ืองในงานฉลอง ๕๐ ป อําเภอหนองพอก

ที่ประชุม รับทราบ
สํานักงานเกษตรอําเภอ

สํานักงานเกษตรอําเภอมีเร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ ดังน้ี
๑.การเตรียมการโครงการสรางรายไดละพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ทาง

รัฐบาลไดดําเนินการสนับสนุนตําบลละ ๑ ลานบาทเพื่อดําเนินการตามรายละเอียดโครงการเปนการสราง
รายไดใหแกเกษตรกรและชุมชนในชวงฤดูแลง ในการดําเนินโครงการใหดําเนินการผานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล สวนรายละเอียดโครงการสามารถสอบถามไดที่ สํานักงาน
เกษตรอําเภอหนองพอก

๒.โครงการชดเชยเกษตรกรผูปลูกยางพาราที่มีรายไดนอย ไรละ ๑๐๐๐ บาท ขณะน้ีทางสํานักงาน
เกษตรอําเภอไดดําเนินการรับขึ้นทะเบียนและออกประชาสัมพันธตรวจสอบแปลงของเกษตรกรที่รวม
โครงการแลวเสร็จทั้งหมดแลว ๕๓๓ ราย จํานวน ๕๖๑๗ ไร ๓ งาน และไดบันทึกเขาในระบบสงให ธกส.
สาขาใหญเพื่อที่จะไดดําเนินการเบิกจายเงินตอไปในรูปแบบของ ธกส.

ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเกษตรกร
เขารวมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตรแกชาวสวนยางพาราของอําเภอหนองพอกจะพิจารณา
กลั่นกรองรายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากทาง ธกส.สาขาหนองพอกจํานวน ๒๑๕
ราย วงเงิน ๒๑,๓๔๔,๔๕๐ บาท ในวันที่ ๕ ก.พ. ๕๘ จะมีการประชุมพิจารณากลั่นกรองและเสนอ
สวนกลางตอไป

๓.โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียที่ทานนายอําเภอสมชาย  สิงหกุล ไดดําเนินการสงเสริมการทํา
ปุยหมักกองใหญที่สุดของจังหวัดรอยเอ็ดโดยไดรับการสนับสนุนวัสดุตางๆจากทาง เทศบาลตําบลหนอง
พอกและกํานัน ผูใหญบาน เชน ฟางขาว ปุยคอก ผักตบชวา เมื่อดําเนินการแลวเสร็จแลวจะไดดําเนินการ
แจกจายแกผูที่ตองการตอไป

๔.การจัดต้ังศูนยชีวพันธ สํานักงานเกษตรอําเภอไดรับงบประมาณจัดต้ังศูนยชีวพันธ ๑ ศูนย จะ
จัดต้ังที่สํานักงานเกษตรอําเภอหนองพอก บริเวณดานหลังอาคารสํานักงานภายใน ๓ เดือนน้ีคงจะแลวเสร็จ

๕.ทางสํานักงานเกษตรอําเภอหนองพอกจะจัดงานผาปาสามัคคีเพื่อกอสรางอาคารหอประชุม
สํานักงานเกษตรอําเภอ โดยจะจัดงานในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมงานใน
คร้ังน้ีดวย
ที่ประชุม รับทราบ

ธกส.หนองพอก
การโอนเงินชวยเหลือโครงการมาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอย อ.หนองพอก ขณะน้ีทาง ธกส.ได

โอนเงินเขาบัญชีไปแลว ๗๔๗๘ ราย เปนเงิน ๗๔,๕๐๐,๐๐๐ กวาบาท และยังมีสวนที่ยังตกคาง อยู ๒๖๘



ราย ยอดเงิน ๒๒๐,๐๐๐ กวาบาท เหตุที่ตกคางคือมีการแกไขพื้นที่ การแกไขชื่อในกรณีที่เสียชีวิตโดยการ
สืบทายาท และยังมีสวนที่ตามหาตัวเกษตรกรไมพบ

ในสวนของยางพาราตอนน้ีดําเนินการไปแลว ๕๐๒ ราย เปนยอดเงิน ๔๒๐,๐๐๐ กวาบาท ยังเหลือ
อีก ๗๓ ราย ปญหาที่พบคือ รายชื่อและเลขสมุดบัญชีไมตรงกันและยังไมเปดบัญชี

ทาง ธกส.อําเภอหนองพอก กําลังสรรหาที่ดินเพื่อที่จะสรางอาคารสํานักงาน ตองการที่ดินที่มี
เอกสารสิทธิ์ที่สามารถโอนได ติดถนนสายหลัก จากบานกกโพธิ์ถึงสะพานที่ทางออกไป อ.เลิงนกทา หนา
กวางไมตํ่ากวา ๒๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๓ งานขึ้นไป ทานที่มีที่ดินในเขตดังกลาวสามารถติดตอขายไดที่
ธกส.สาขาหนองพอก
ที่ประชุม รับทราบ

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
ประชาสัมพันธการทําใบขับขี่นอกสถานที่ของสํานักงานขนสงรอยเอ็ดสาขาโพนทองในวันที่ ๒๑ –

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ผูที่สนใจสามารถไปทําไดในวันและสถานที่
ดังกลาว
ที่ประชุม รับทราบ

อบต.หนองขุนใหญ
เรียนทานประธานในเร่ืองของอัคคีภัยและภัยแลงน้ันทาง อบต.ไดมีความพรอมในการปองกันภัย

และของประชาสัมพันธ งานคลองสวย นํ้าใส ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ของเรียนเชิญทํากทานรวมงาน
ในคร้ังน้ีและเชิญรับประทานอาหารรวมกันดวย
ที่ประชุม รับทราบ

อบต.โคกสวาง
เน่ืองจากทาง อบต.โคกสวางไดดําเนินโครงการ สายใย ไออุน พี่ชวยนอง ไดดําเนินโครงการเปนป

ที่ ๒ ซึ่งโครงการน้ีไดดําเนินการมาต้ังแต เดือนตุลาคม ๒๕๕๗จนถึง เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๕๘ ทาง อบต.โคกสวางไดดําเนินการคัดแยกและแจกจายเสื้อผาเคร่ืองนุงหมกันหนาวที่ไดรับ
บริจาคมาใหแกประชาชนในพื้นที่ ต.โคกสวาง ในสวนของ อบต.ใดตองการความชวยเหลือสามารถติดตอ
มาทาง อบต.โคกสวางได เน่ืองจากยังมีสิ่งของบริจาคเหลืออยูที่สํานักงาน อบต.
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถามี)

ไมมี



ปดประชุม เวลา ๑๖ . ๓๐ น.
ผูบันทึกการประชุม

ปรารถนา   ทองโรจน
(นางสาวปรารถนา   ทองโรจน )

เจาหนาที่ปกครอง
ผูตรวจรายงานการประชุม

ศิริพร   กุลนาม
(นางสาวศิริพร   กุลนาม)

ปลัดอําเภอ


